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Marts måneds møde vil gå over i historien som et vigtigt møde, hvor Albertslund for alvor 
satte gang i Senioregnede boliger. Vi vedtog to lokalplaner som begge omhandlede 
Senioregnede boliger i Vest og det var ikke uden protester fra frustrerede borgere. 

Et hvert Kommunalbestyrelsesmøde starter med spørgetid og for anden møde i træk, tog 
spørgetiden 45 minutter mod normalt 10 minutter. Alle spørgsmål omhandlede byudvikling 
og senioregnede boliger. 

Randager 1 og Hjørnegrunden. Lokalplan 23.5 og 9.8 var til endelig vedtagelse og Randager 1 
planen blev vedtaget med stort flertal. Derimod var Vi igen det parlamentariske flertal for at få 
stemt lokalplanen for Hjørnegrunden, beboerne i Herstedvester landsby har gjort et 
fantastisk stykke arbejde for at påvirke beslutningen, men for dem uden held. Faktisk syntes 
jeg, at sådanne protester klæder beslutningsprocessen og er med til at gøre os politikere mere 
skarpe på sagen og dens indhold. 

Nu er eneste udestående før at der kan bygges Seniorboliger, at køberne kan stille garanti for 
pengene så salget kan afsluttes og byggeriet starte. 

Roholmsparkens lokalplan blev stemt i høring og indenfor de næste otte uger kan man 
kommentere på lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Herefter skal 
lokalplanen endelig vedtages og grunden sælges. Vi er i gang, men der er stadig knaster der 
skal håndteres inden vi ser de første seniorboliger i byen. 

Den næstsidste sag jeg vil kommentere på, er ”Radiogrunden” på Gl. Landevej. Her har 
kommunen fået en forespørgsel om bygning af 235 boliger med de højeste på 4 etager. 
Denne sag har afstedkommet demonstrationer i krydset ved Storagergård og på rådhuset lige 
inden kommunalbestyrelsesmødet. Sagen har været midtpunkt i en ophidset og til tider hård 
debat, på de sociale medier og i Albertslund Posten og er det fortsat. Senest har jeg sendt et 
indlæg til AP hvor jeg redegør for vores holdning og hvorfor vi støtter op om, at der kan 
bygges boliger, dog ikke i fire etagers højde. 

Sagen vil også i den kommende tid blive debatteret og Vi vil uden tvivl komme i modvind, 
specielt efter indlægget i AP, men fakta er, at hvis man ikke tør tage ansvar så har man valgt 
den forkerte ”branche” og både Nils og jeg er valgt til at tage ansvar og udøve Konservativ 
politik.  



 

Børneområdet har gennem det seneste år været nævnt mange gange og desværre ikke altid 
for noget positivt. Og denne gang er det heller ikke positivt og alligevel. Vi behandlede en sag 
hvor der var oparbejdet et betragteligt underskud på flere institutioner og det skulle der gøres 
noget ved. Sagen vi behandlede, drejede sig om hvordan vi kunne komme de hårdest ramte 
institutioner til hjælp så børnene og de ansatte kunne få en tålelig hverdag. Udgangspunktet 
var at ingen institution skulle have et større underskud end 2% af budgettet med ind i 2019, 
hvilket ville betyde, at der skulle findes godt 3 millioner kroner til området. Foruden denne 
reduktion blev der oprettet en pulje på 900 000 kroner som institutionerne kunne søge ekstra 
hjælp fra. En skidt sag, hvis man medtænker at der findes andre institutioner i Albertslund 
som også har taget et underskud med ind i budgetåret 2019, men når vi alligevel bakker op, er 
det fordi området har været meget hårdt ramt med sygdom og dårlige sager i de sidste to år. 
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